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     БІБЛІОТЕКА ЗАПРОШУЄ 
              Бюлетень заходів 10 (219) 

                    Грудень 2018 
 

1. Літературна вітальня 
З циклу «Літературні ювілеї - 2018»:  

- 140 років від дня народження О. Олеся, українського поета.  
Літературно-мистецький вечір. 

04.12 о 9.50 

«Весь Божий світ сміявсь, радів...  
Раділо сонце, ниви, луки ...»  О. Олесь. 
До 140-річчя від дня народження О. Олеся. Виставка-персоналія. 

03.12 - 15.12 

«Життя в стилі еко». Виставка робіт учасників еко-проекту «Зелена 
бібліотека». 10.12 - 24.12 

«Український фольклор, обряди, традиції». Літературно-музичний конкурс. 06.12 о 15.00 
«Традиції та обряди України». Тематична виставка. 16.12 - 29.12 
ХV Мандрівний міжнародний фестиваль документального 
кіно про права людини DOCUDAYS UA. Бібліотечний кінозал. 

06.12 о 12.40 
13.12 о 10.50 

«Хто зверху?» Інтелект-шоу. 20.12 о 15.00 
Арт-студія «Фонтан» - місце зустрічі талановитих людей. Арт-зустріч.  24.12 о 15.00 

               2. Інформаційно-бібліографічний відділ 
«Європейські пропозиції – українські реалії». Кн. виставка. Постійнодіюча 
«З фонду рідкісних видань бібліотеки СумДУ». Кн. виставка. Постійнодіюча 
«Інформаційні загрози та безпека держави». Кн. виставка Постійнодіюча 
«Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього         
простору». Кн. виставка. Постійнодіюча 

«Книги – переможці літературних конкурсів». Кн. виставка. Постійнодіюча 
«Відважні: наші герої». Кн. виставка.  Постійнодіюча 

                3. Зал навчальної літератури 
«Нові надходження літератури». Кн. виставка для допитливих та всезнайок. Постійнодіюча 
«Світ Англійської Мови. World of English Language». Кн. виставка. Постійнодіюча 
«Відкрий Німеччину для себе». 2018 – рік німецької мови в Україні.           
Виставка-подорож. п/р 

«СНІД: подумай про майбутнє – обери життя». До Всесвітнього Дня боротьби           
зі СНІДом. Виставка-застереження. 01.12 - 15.12 

4. Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення 
«Власні науково-освітні ресурси СумДУ відкриті світу». Кн. виставка. Постійнодіюча 
«Інформаційні ресурси СумДУ для забезпечення освіти та науки».  
Виставка-адвайзер. Постійнодіюча. 

5. Зал науково-технічної та економічної літератури 
«Знайомтесь, нові надходження літератури». Кн. виставка. Постійнодіюча 
«Нові надходження періодичних видань університетів України, Росії та        
європейських країн». Кн. виставка. Постійнодіюча 



«Автореферати дисертацій, захищені в Україні».  Кн. виставка. Постійнодіюча 
«З історії винаходів та відкриттів»:  
«Розгадані і нерозгадані таємниці нашої планети: 

- загублені цивілізації; 
- секрети ідолів острова Пасхи; 
- загадка плато Наска; 
- знайомі та незнайомі піраміди Єгипту; 
- неймовірні відкриття в глибинах океанів». Виставка-подорож. 

Постійнодіюча 
 

“Статистика культури та відпочинку в Україні.” До Дня працівників  
статистики в Україні. Експозиція видань. 

05.12 - 23.12 
 

“Безпека розвитку та безпека стабільності - відповідь на виклики глобалізації.”          
На допомогу вивчаючим дисципліну “Глобальна економіка”. Інформаційна       
стіна. 

17.12 - 31.12 

“Новий ринок електроенергії: роль “зеленої” електроенергії в балансуванні        
економіки держави. Тематична дискусія. 22.12 - 31.12 

6. Абонемент 
 

«Нові надходження навчальної літератури». Кн. виставка.  Постійнодіюча 
«Виставка - порада (Exhibition of top tips)»: 
- «На допомогу студенту-іноземцю підготовчого відділення» («In aid of foreign 
students of preparatory department»). Виставка підручників, навчальних 
матеріалів та словників. 
 

Постійнодіюча 

«Art is everywhere». Виставка ілюстрацій Євгенії Гайдамаки. 01.12- 31.12 

7. Зал каталогів 
Інформаційно-видавнича діяльність СумДУ. Кн. виставка. Постійнодіюча 

8. Читальний зал навчально-наукового корпусу 
«Нові надходження навчальної літератури». Кн. виставка. Постійнодіюча 
«Держава та право: від витоків до сьогодення».  

- «З історії держави і права». 
- «Сучасне міжнародне право». 
- «Самостійна й соборна державність України». Кн. виставка. 

Постійнодіюча 

«Глибокий ліризм поезії О. Олеся». 
До 140-річчя від дня народження Олександра Івановича Кандиби (1878-1944)         
— українського письменника, поета, драматурга, представника символізму.       
Свої твори публікував під псевдонімом Олександр Олесь. Кн. виставка. 

03.12 - 28.12 

«Корупція – це зло, яке ранить людську гідність». 
До Міжнародного дня боротьби з корупцією. Кн. виставка-полеміка. 07.12 - 21.12 

9. Медична бібліотека 
«Із фонду рідкісних видань бібліотеки СумДУ». 
«Джерела мудрості і досвіду». Перегляд колекції рідкісних книг з медицини:         
видання ХІХ – поч. ХХ ст. (Читальний зал) 

Постійнодіюча 

«Із фонду рідкісних видань бібліотеки СумДУ». 
«Видання з медицини: книги з дарчим підписом автора». Кн. виставка.          
(Читальний зал) 

 
Постійнодіюча 

«Інформаційно-видавнича діяльність медичного інституту СумДУ». 
Кн. виставка. (Абонемент) 

Постійнодіюча 



«Автореферати дисертацій із медицини, захищені в Україні». 
Перегляд нових надходжень за листопад. (Читальний зал) 

Постійнодіючий 

«Якість послуг – один із основних напрямків реформування системи охорони          
здоров’я й медичної освіти». Кн. виставка. (Читальний зал) 

Постійнодіюча 

«Євроінтеграційний курс України: прагнення до європейських стандартів». 
Кн. виставка. (Читальний зал) 

Постійнодіюча 

«Надання екстренної медичної допомоги у відповідності до вимог сучасності:         
організаційно-методичні та клінічні аспекти». Кн. виставка на допомогу при         
підготовці спеціалістів у Регіональному навчально-тренувальному центрі з       
надання першої невідкладної допомоги на базі Медичного інституту СумДУ.         
(Читальний зал) 

Постійнодіюча 

«Ендоскопічні технології в діагностиці та малоінвазивній хірургії -        
пріоритетні напрямки розвитку сучасної практичної медицини». Кн. виставка        
на допомогу у підготовці спеціалістів у Регіональному науково-навчальному        
центрі ендоскопічних методів діагностики та малоінвазивної хірургії на базі         
Медичного інституту СумДУ. (Читальний зал) 

Постійнодіюча 

«Сайт Бібліотеки СумДУ – інформаційно-освітній портал для студентів і         
науковців». Виставка-adviser. (Читальний зал) 

Постійнодіюча 

«Формування культури академічної доброчесності - важлива складова       
освітньої реформи». Кн. виставка. (Абонемент) 

Постійнодіюча 

«To the Foreign Students Training Medicine in English». Кн. виставка.          
(Абонемент) 

Постійнодіюча 

«Формування правової культури – шлях до правової держави». Кн. виставка. 
2018 рік оголошено в Україні Роком реалізації правопросвітницького проекту         
«Я маю право!» з метою формування у суспільстві правової культури та           
правової свідомості, сприяння підвищенню рівня знань та поінформованості        
громадян щодо реалізації та захисту своїх прав, гарантованих Конституцією та          
законами України у різних сферах життя (указ Президента України         
№361/2017). (Читальний зал) 

Постійнодіюча 

«Studying medicine in English» (видання світових видавництв: Raven Press,         
McGraw-Hill, Springer, Lippincott Williams & Wilkins, Elsevier). Перегляд        
літератури. (Читальний зал) 

Постійнодіюча 

«Погляд на медицину через призму художньої літератури». Перегляд        
художніх творів, які відображають історію та сучасність медицини, життя і          
діяльність представників медичної сфери, гідних поваги і наслідування;        
взаємовідносини лікарів і пацієнтів; розкривають різнобічність діяльності       
лікаря, сприяють професійному зростанню та самовдосконаленню      
студентів-медиків, формуванню критичного мислення та відповідального      
відношення до медичної освіти. (Абонемент) 

Постійнодіючий 

Дні інформації в бібліотеці. Виставка надходжень літератури за листопад.         
(Читальний зал) 

01.10 - 31.12 

«117-й Нобелівський тиждень». Комплексний захід. 
«Нобелівська премія – одна з найавторитетніших відзнак світу».  
Кн. виставка. (Читальний зал) 
«Нобелівська премія – 2018: портрети лауреатів». Огляд літератури        

про лауреатів. (Читальний зал) 
«Нобелівська премія як вища нагорода за наукові досягнення та її вплив на            
розвиток медицини». Вікторина. (Читальний зал) 

01.12 – 16.12 
01.12 – 16.12  
06.12 о 13.00 

  
06.12 о 13.40 



 Із циклу «Безпека життєдіяльності».  
До Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом. Комплексний захід 
«Дізнатися про ВІЛ/СНІД більше». Кн. виставка  
(Читальний зал стоматологічного профілю) 

Із циклу «Бібліотечний кінозал» 
«СНІД. Клініка. Патогенез. Лікування». Перегляд документального фільму.       
(Фойє бібліотеки МІ) 
«ВІЛ/СНІД: як захистити себе медикам». Кн. виставка (Конгрес-центр СумДУ,         
кімн. 220) 
«Життя проти СНІДу». Огляд літератури (учасникам семінару «Проблеми        
попередження та діагностики ВІЛ-інфекції» у Конгрес-центрі СумДУ) 

 
01.12 – 15.12 

    01.12 – 15.12 
 

 

 03.12 о 11.40 
  

 04.12 о 12.00 
 

      04.12 о 13.00 

Із циклу «Ім`я в науці: видатні діячі медицини» 
«Мета хірурга – постійне вдосконалення, створення свого, оригінального, що         
визначає прогрес в медицині й хірургії на роки…». 
До 105-річчя від дня народження Миколи Михайловича Амосова, видатного         
українського вченого в області медицини і біокібернетики, «легенди        
української хірургії». Кн. виставка-персоналія. (Читальний зал) 

01.12 – 20.12 

10. Філія бібліотеки 
«Україна - Польща - європейські держави». Кн. виставка. (Абонемент) Постійнодіюча 
«Знайомтесь – новий підручник». Кн. виставка нових надходжень літератури.         
(Читальний зал) 

Постійнодіюча 
 

«Хто не знає нічого про іноземні мови – той не знає нічого й про свою». 
Підручники всесвітньовідомих університетів (Oxford, Cembridge та ін.).  
Кн. виставка. (Абонемент) 

Постійнодіюча 
 

«Електронний підручник: на допомогу знанням». Кн. виставка. (Абонемент) Постійнодіюча 
«Сторінками наукових журналів». Виставка- презентація періодичних видань. 
(Сектор інформаційно-аналітичної роботи та електронних ресурсів) 

Постійнодіюча 
 

«Рік німецької мови в Україні». Тематична виставка. 
(Сектор інформаційно-аналітичної роботи та електронних ресурсів) 

Постійнодіюча 
 

«Що ми знаємо про Німеччину». До року німецької мови в Україні.           
Інформаційний квілт. (Сектор інформаційно-аналітичної роботи та      
електронних ресурсів) 

Постійнодіюча 
 

«У світлі українського законодавства». До Дня працівників прокуратури.        
Книжкова панорама. (Читальний зал) 

01.12 - 07.12 

«Кар’єра: складові успіху». Виставка-перегляд. (Читальний зал) 05.12 - 12.12 

«Місцеве самоврядування: довга дорога до демократії». До Дня місцевого 
самоврядування. Тематична книжкова виставка. (Читальний зал) 

07.12 - 13.12 

«На порозі – Новий рік!». Книжково-журнальна мозаїка. (Читальний зал) 24.12 - 31.12 

«Корупція: сутність, поняття, заходи протидії». До Міжнародного Дня 
боротьби з корупцією. Виставка-дискусія. (Абонемент) 

03.12 - 10.12 

«Я і мої права» До Дня адвокатури. Тематична виставка. (Абонемент) 17.12 - 24.12 

«Книги, які змінюють нас». Бібліографічний огляд. (Абонемент) 11.12 - 18.12 
«Міжнародні стилі цитування: особливості застосування в українських       
реаліях» Бібліографічний брифінг. (Сектор інформаційно-аналітичної роботи      
та електронних ресурсів) 

3.12 - 17.12 

«Любіть природу як дівочу вроду» Еко-вікторина для школярів. (Сектор         
культурно-освітньої роботи) 

17.12 - 24.12 



11. Загальнобібліотечні виставки 
«Світ мандруючих книг. Буккросинг в бібліотеці СумДУ». Виставка-проект.        
Центральна бібліотека, 2 пов., перехід до «Головного» корпусу. 

Постійнодіюча 

SMM просування ресурсів, сервісів, послуг у соціальній мережі Facebook. 
Оновлення віджету на сайті бібліотеки СумДУ. 

Щоденно 

 


